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§ 235 

Gemensamt samordningsförbund i 
Norrbotten 
Dnr 3085-2019 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att  

1. bilda ett gemensamt samordningsförbund genom sammanslagning av 

förbunden Activus i Piteå, Consensus i Älvsbyn och Pyramis i Luleå.  

2. en ny förbundsordning antas innebärande att Pyramis kvarstår och byter 

namn till samordningsförbundet Södra Norrbotten. 

3. samordningsförbunden Activus och Consensus träder i likvidation 31 

december 2019.  

4. anta reviderade förbundsordningar för samordningsförbunden Activus 

och Consensus för tiden fram till och med den 31 december 2019. 

5. entlediga Roland Nordin som ordinarie ledamot och Ellenor Sandlund 

som ersättare i Activus styrelse, Berit Hardselius som ordinarie ledamot 

och Sara Bjerregaard som ersättare i Consensus styrelse samt Bengt Åke 

Strand som ordinarie ledamot och Erika Sjöö som ersättare i Pyramis sty-

relse. 

6. entlediga Anders Åknert som ordinarie lekmannarevisor och Eva Alriks-

son som ersättare i Samordningsförbunden Activus, Consensus och Py-

ramis efter det att årsredovisningarna för 2019 är reviderade och god-

kända. 

Beslut i enlighet med punkterna ovan gäller under förutsättning att motsva-

rande beslut fattas av samtliga förbundsmedlemmar samt att dessa beslut 

vinner laga kraft.  

Yttrande till beslutet 
Ett gemensamt samordningsförbund frigör tid och resurser så att fler perso-

ner som står utanför arbetsmarknaden kan få hjälp att återgå i arbete, studier 

eller annan försörjning. Samordningsförbundets budget för 2020 och det 

egna kapitalet kan användas till gemensamma riktade utbildningar och akti-

viteter.    

Sammanfattning 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gör det möjligt för 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att sam-

verka finansiellt inom rehabiliteringsområdet genom bildandet av samord-

ningsförbund. Insatserna riktar sig till individer i arbetsför ålder för att möj-

liggöra arbetsåtergång. I september 2019 tecknade styrelserna för samord-

ningsförbunden i Luleå, Piteå och Älvsbyn en avsiktsförklaring om samman-

slagning av de tre förbunden till ett gemensamt förbund från och med 1 ja-

nuari 2020. Syftet är att effektivisera verksamheten genom att minska admi-

nistrativa kostnader för det gemensamma förbundet.  En ny förbundsordning 

för det gemensamma förbundet har tagits fram. Beslut förväntas av medver-
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kande förbundsstyrelser senast 30 november 2019. Verksamhetsplan och 

budget för det nya förbundet fastställs av den nya styrelsen senast 31 januari 

2020.   

Ärendets behandling under sammanträdet 
Anders Öberg (S) föreslår bifalla det liggande förslaget.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att 

regionstyrelsen bifaller förslaget.  

Ärendet 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser trädde i kraft 

2004. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

kommuner och regioner att samverka finansiellt inom rehabiliteringsområ-

det. Insatserna riktar sig till individer i arbetsför ålder 16-45 år i syfte att 

förbättra den enskildes arbetsförmåga för att möjliggöra arbetsåtergång. I 

länet finns idag tre samordningsförbund; Consensus i Älvsbyn, Activus i 

Piteå och Pyramis i Luleå.  

Gemensamt samordningsförbund  

I september 2019 beslutade styrelserna för de tre förbunden att bilda ett ge-

mensamt förbund med placering i Luleå. Minskade administrativa kostnader 

och färre anställda frigör medel till fler individinriktade insatser samt till 

gemensamma satsningar och utbildningar.  

Från och med den 1 januari 2020 utvidgas samordningsförbundet Pyramis 

med Piteå och Älvsbyn kommuner och byter samtidigt namn till Samord-

ningsförbundet Södra Norrbotten. Bildandet av det nya gemensamma för-

bundet förutsätter att samordningsförbunden i Älvsbyn och Piteå avvecklas 

vid årets slut. För att det ska vara möjligt krävs att nya reviderade förbunds-

ordningar antas i vilka framkommer att förbunden kan träda i likvidation och 

upplösas. Pågående insatser och åtaganden inom förbunden övertas av Sam-

ordningsförbundet Södra Norrbotten.  

En ny förbundsordning för det gemensamma förbundet har utarbetats och 

beslut förväntas av samtliga medlemmar senast den 30 november 2019. För-

bundets styrelse kommer att bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Varje 

förbundsmedlem utser vardera en ledamot och en ersättare som väljs för fyra 

år. Styrelsen upprättar årligen en plan för förbundets verksamhet och eko-

nomi samt utser en förbundschef som har i uppdrag att leda verksamheten 

och verkställa styrelsens beslut. Förbundets räkenskaper, årsredovisning 

samt styrelsens förvaltning granskas av tre revisorer som representerar för-

bundsmedlemmarna.   

Ekonomisk förvaltning 

Avgående styrelser för förbunden i Luleå, Piteå och Älvsbyn ansvar för att 

upprätta årsredovisning för 2019. Från och med 1 januari 2020 överförs till-

gångar och skulder till det nya gemensamma förbundet. Medlemmarna har 

andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad de tillskjutit i 
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budget. De avgående styrelserna i de förbund som upplöses/likvideras har 

ansvar att upprätta årsredovisning för 2019. 

Budget år 2020 

Regionen och kommunerna bidrar med vardera en fjärdedel och staten med 

hälften av finansieringen. För år 2020 har regionen avsatt 1, 250 mnkr och 

kommunerna gemensamt 1, 250 mnkr. Tillsammans med statens bidrag blir 

den totala finansieringen 5,0 mnkr. Till det gemensamma förbundet överförs 

eget kapital från Activus med 1,9 mnkr, Consensus 270 tkr och Pyramis 1,6 

mnkr. Totalt 3,77 mnkr. Samordningsförbundets budget för 2020 och det 

egna kapitalet är tillsammans 8,7 mnkr.  

Bilagor: 

Avsiktsförklaring 

Reviderad förbundsordning samordningsförbundet Activus, Piteå 

Reviderad förbundsordning samordningsförbundet Consensus, Älvsbyn 

Förbundsordning samordningsförbundet Södra Norrbotten 

Protokollsutdrag skickas till: 

Verksamhetsdirektör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Luleå kommun 

Piteå kommun 

Älvsbyns kommun 

Försäkringskassan i Norrbotten 

Arbetsförmedlingen, region nord 

  


